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Van de voorzitter
We hebben weer een aantal leuke activiteiten achter de rug. Zoals een Duinenmars met erg mooi
weer en dat maakt het al snel een succesvolle dag. Ook heeft u misschien al gezien of gehoord,
dat de keuken is verbouwd. Het ziet er nu prachtig uit en dit hebben we met de leiding gevierd
met een officiële opening met diner verzorgd door de redactie van dit blad. Dit was een zeer
geslaagde en smaakvolle avond. In dit groene blad staat alles rondom de keuken uitgebreid
geschreven.
En dan is het bijna zo ver. Iedereen heeft er het hele jaar naar uitgekeken en nu gaan we bijna
op kamp. Er is weer heel wat uren voorbereiding aan vooraf gegaan en ik denk dat we er allemaal
weer heel veel zin in hebben. Er zijn natuurlijk nog een aantal spannende vragen, zoals:
• Wat is het thema?
• Wie wint de sportdag?
• Wat krijgen we op de bonte avond te zien?
• Krijgen we mooi weer?
Maar één ding staat vast, het wordt weer onwijs gezellig en leuk. Ik wens iedereen alvast een
heel fijne vakantie en ik zie iedereen na de vakantie graag weer bruingebrand terug.
Groeten Cora

Mondt Adviesgroep B.V.
Uw mondige adviseur voor uw:
•
•
•
•
•

Boekhouding
Loonadministratie
Controle boekhouding
Opstellen jaarrekening
Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren

Kon. Wilhelminahaven NZ 1, 3134KE Vlaardingen
Tel.: 010-435 23 88 Fax: 010-234 11 97
e-mail: info@mndtadviesgroep.nl website: www.mondtadviesgroep.nl
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In en om het gebouw 1
800,-- toe. Hiermee zou het hele project
door deze donaties gedekt zijn.
Na een koude winter, nog een keer meten, en
nog een keer kijken en nog een
tekeningentje maken begon in maart Willem
van Hattem en zijn broer André aan de klus.
Uiteraard moest eerst alles leeg worden
gehaald en werd het nodige gesloopt. Dit
leek makkelijker dan het is. Daarna alles
weer recht maken en plaatsen. Klinkt simpel,
is het niet. Uiteraard loopt er weinig
waterpas in een gebouw van enkele eeuwen
oud. Alles werd vernieuwd, leidingen,
afvoeren, verlichting, wand- en vloertegels,
het plafond etc. etc. Na twee maanden
timmeren, zagen, metselen, tegelen,
schilderen en nog meer hebben we een hele
mooie maar ook degelijke keuken.
Wij zijn dan ook Willem van Hattem en zijn
broer André zeer dankbaar voor de geheel
belangeloze inzet!! Maar ook zonder de
donaties zou de keuken niet geworden zijn
zoals die nu is!

Vorig jaar kregen we een brief van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk, er werden
workshops fondsenwerving georganiseerd.
Dit gebeurde in samenwerking met het
Fonds Schiedam-Vlaardingen en het
Rabobank coöperatiefonds. Namens ons
bestuur waren Jan Lentjes en ik hiervoor
opgegeven. Begin oktober was de eerste
avond met diverse presentaties over
sponsors en fondsenwerving. Het “huiswerk”
voor de tweede avond was: schrijf een
aanvraag voor een financiële bijdrage voor
een project binnen je eigen organisatie.
Omdat de keuken van het clubhuis al een
tijdje op het verlanglijstje stond om aan te
pakken, hadden we besloten om hiervoor
aanvragen in te dienen. Op de tweede avond,
eind november, zouden we hierover de
uitslag krijgen. De tweede avond heerste er
een wat nerveuze stemming onder de
deelnemers. Eerst was er nog een spreker,
maar dat interesseerde de aanwezigen
minimaal. We wilden immers weten of het
schrijven van de aanvraag succes had
opgeleverd. Vlak voor de pauze werden de
brieven van het Fonds Schiedam-Vlaardingen
en het Rabo coöperatiefonds uitgedeeld.
Het Fonds Schiedam-Vlaardingen zegde een
bedrag van 80% van de kosten toe, met een
maximum van € 5000,--. Het Rabo
coöperatiefonds zegde een bedrag van €
800,-- toe. Ook het gemeenschapsfonds
Schiedam zegde een garantiebijdrage van €

Peter Olsthoorn
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Waingungahorde
voorzichtig en rent snel weg als ze wat
hoort. Het was dus niet altijd gemakkelijk
om een hert te pakken. Na het avondspel

We hebben weer een hoop beleefd met de
welpen. We hebben namelijk een weekend
gehad. Daar hadden we zo naar toe geleefd.
Op zaterdag kwam iedereen bepakt en
bezakt aan op scouting. Nadat de welpen hun
bedden hadden klaargelegd gingen we naar
de Speeldernis. Dat is een bouwspeeltuin.
Iedereen had er zin in en het ook het
zonnetje scheen. De rollen tussen de leiding
en de kinderen was duidelijk verdeeld: de
kinderen renden het park door en de leiding
had zich opgeofferd om op een bankje (in
het zonnetje) te letten op de spullen van de
kinderen. De kinderen hadden het erg druk
met hutten bouwen, spelen in het water en
overal tussendoor rennen. De tijd vloog
voorbij en sommige kinderen herkenden we
bijna niet meer terug, omdat ze behoorlijk
onder de modder zaten. Heerlijk! De
kinderen hadden nog langer willen blijven,
maar we moesten nog echt terug naar
scouting. Op de lange haven aangekomen
kregen de kinderen lekkere tomatensoep
met broodjes kroket en frikadel. Dat ging
er wel in na zo’n drukke dag. Na het eten
liepen we
naar het bos.
Daar
moesten de
kinderen op
herten gaan
jagen. De
leiding was
verkleed als
hert en de
kinderen
moesten de
herten
besluipen en
pakken. Maar
een hert is
heel

gingen de welpen slapen en ze waren de
volgende dag ook weer vroeg wakker. Om
7:30 uur waren de meeste welpen wakker en
hadden zelfs al hun spullen ingepakt! Wat
een zelfstandigheid. Na het ontbijt stond
“de sterkste welp” op het programma. Ieder
jaar komt deze dag terug. De spieren
worden gemeten doordat ze allemaal
spelletjes tegen elkaar spelen. Degene die
de meeste punten had gehaald was de
winnaar. Dit jaar was de winnaar: Jelle!
De opkomsten houden we de laatste weken
steeds vaker buiten in het park of in het
sterrenbos. We hebben een speurtocht
gedaan met tussendoor erg leuke spelletjes.
En we hebben veel spelletjes in het park
gespeeld zoals: bussietrap, kegelvoetbal,
politie en boefje. Het kamp komt steeds
dichterbij. Waar gaan we heen? Wie gaat er
mee? De leiding is druk in de weer om alles
te regelen. Ik hoop dat we zo’n lekker
zonnetje hebben als dat we nu hebben.
Je hoort ons snel weer na het kamp!
Groetjes van de welpen en de leiding.
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Snorregakring
uitleggen? Nee hoor, als je dat wilt weten
moet je maar
kabouter
worden!
Omdat we bijna
op kamp gaan
was
het
ook
weer tijd om
onze
kampvuurliedjes te oefenen. Gezellig in de
kring zitten en zingen maar. Vooral het
smurfenlied is erg populair bij de dames.
Samen met de welpen en kabouters is er een
speurtocht geweest door Schiedam. Overal
hingen papieren cirkels met een gezichtje
erop. Een knipoog naar links is links af en
knipoog naar rechts is dan natuurlijk… Juist,
naar rechts! Tijdens de speurtocht waren er
spelletjes zoals: voetje van de vloer en
moordenaartje. En het klinkt misschien wat
raar met de vele natte regendagen van
afgelopen tijd. Maar ook deze zaterdag was
het weer erg mooi weer!
Weer een andere mooie droge dag zijn we

De laatste jaren is het in het voorjaar vaak
erg mooi weer, de perfecte tijd dus om op
pad te gaan met zijn allen. Op een zaterdag
hadden alle kabouters hun tas gepakt met
eten, lekkers en natuurlijk zwemspullen. Op
het
programma
stond
een
dagje
Duinrell….Jippie!! De groep was in tweeën
gesplitst en zo door het park gegaan.
Heerlijk glijden van de hoge aqua-shoot, 3x
achter elkaar in de achtbaan of stuiteren op
de trampolines. Na een
heerlijk ijsje was het
de hoogste tijd om ons
nat te gaan maken in
het
grote
water
glijbanenparadijs. Rond
het avondeten waren
we terug in Schiedam.
Het was een heerlijk
gezellige dag zo met
zijn allen. Een ander
zonnige zondag was het weer tijd voor de
jaarlijkse duinenmars in Kijkduin. Een groot
gedeelte van de scoutinggroep ging volle
moed met de trein en een overvolle bus naar
Kijkduin. En daar begon de tocht, 10
kilometer lang. “Ik heb een potje met
vet……” al zingend kwamen we de kilometers
door. Soms moest iemand even een duwtje in
de rug krijgen, maar door de gezellige sfeer
en de zon was het ons allemaal weer gelukt.
Dat verdient toch wel een ijsje en een
schitterende medaille. Omdat we een paar
nieuwe kabouters hebben, zijn we weer eens
wat Bambilie dingen gaan doen. Bambilie is
het land waarin wij als kabouters leven en
van alles doen. We zijn naar moppereiland
gegaan, waar we chagrijnig moesten kijken
en niet mochten lachen. Jeetje, wat kan dat
toch moeilijk zijn wanneer anderen gekke
bekken gaan trekken. Na al dat gemopper
was het tijd voor kaboutergeheimschrift.
Jullie denken nu vast dat we dat gaan

naar het sterrenbos gegaan. Hier is het
levend stratego-spel gespeeld. Maar dan met
scouting onderdelen ipv soldaten. De welp
kan de bever verslaan, de verkenner is
minder sterk dan de explores enz. Maar wie
moest nu ook al weer die bom verslaan?
Misschien moeten we het nog maar een keer
gaan oefenen op kamp?
Groetjes van alle kabouters en hun uiterst
leuke leiding: Jiggel, Driemer en Vlitter
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Raymond Maufrais Troep
van de trollen stelen om zo Gandalf terug te
ruilen tegen het goud. Na een korte avond
rust en een stevig ontbijt raakte hunnie
verdwaald in de grot. Door middel van een
tocht en raadsels wisten Hunnie uit het
doolhof te ontkomen. Het leverde ze ook nog
een prachtige gouden toverring op. Bij
terugkeer op het bivak waren de benen
behoorlijk uitgeput. Iets wat mij nooit zou
overkomen. Ik zou een plattegrond van de
grot meenemen in plaats van een tocht met
allerlei moeilijke routetechnieken. Waardoor
ik door kan lopen in plaats van dat geslenter
van hunnie. 7,2 km in 3 uur is niet echt een
wereldrecord.
Een groot compliment verdienen ze wel voor
hun maaltijd. Ze hebben het niet gezien,
maar ook ik heb er van gesmuld. Ze hebben
me het hele weekend niet gezien. Ook niet
toen ik hun knopen losmaakte van het vlot
wat zij net te water hadden gelaten. Het
leverde wel een mooi nat pak op van Jasper
(Dwerg Gloin). Meer van hen wisten de
kleren niet droog te houden en voor het spel
begon moest er dan ook omgekleed worden.
In het spel werd de draak verslagen door

Hallo lezers, ik zal me even aan jullie
voorstellen. Ik ben ´ZIJ´. Een verzinsel van
de verkenners. Hunnie dus! Ik ben voor
hunnie een groot raadsel met heel veel
mogelijkheden en eigenschappen. Laten we
zeggen een fantasievriendinnetje. Na een
uurtje fietsen kwamen de verkenners van de
RMT bij mij aan op het bivakterrein in
Capelle a/d IJssel.
Hunnie waren bezig met het beleven van het
verhaal van Bilbo Baggins. In het boek ‘de
Hobbit’ laat hij zich verleiden tot een

avontuur door de tovenaar Gandalf. Hij
wordt verleidt om mee te gaan met de 13
dwergen om de draak Smaug te verslaan.
Met de rol als dief weet Bilbo de dwergen
uit allerlei benarde situaties te halen. In het
boek weet Bilbo ook nog ´de ring´ van
Gollem af te pakken. De ring die we nodig
hebben voor ons zomerkamp. Het
kampthema is ´Lord of de Rings´ wel bekend
van het verfilmde boek van J.R.R. Tolkien.
Het hele weekend is een voorbereiding op
het kamp.
Zo leerden zij hoe ze hun tent, een
patrouilletent, op moeten zetten. Iets wat ik
in een windvlaag had moeten staan
natuurlijk, maar voor hunnie een kleine
worsteling. Toen het bivak was opgezet
kwamen ze oog in oog te staan met 3 trollen.
Deze namen Gandalf gevangen. Hunnie (de
verkenners vermomd als de dwergen: Nori,
Dori, Ori, Gloin en Oig.) moesten het goud

allerlei magie en avontuurlijke punten. Een
en al beleving. Ik had de draak natuurlijk
ook voor hen kunnen verslaan. Maar een
avontuur ontstaat pas als je problemen hebt
ervaren. Als iets voor de wind gaat, dan
levert het geen stoere verhalen op, dus heb
ik het hun maar zelf laten doen.
“ZIJ”
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In en om het gebouw 2
André die de keuken officieel mochten

Na het lezen van de vorige bladzijdes kan
het niet anders dat je ontzettend
nieuwsgierig bent geworden naar het
eindresultaat van de keuken. Het leukste is
om vlak voor, tijdens of net na de opkomst
even een kijkje te nemen in de keuken.
Nadat de keuken zijn laatste likjes verf had
gekregen vonden wij het nodig om een
officiële opening te regelen. De keuken
moest toch eerst ingewijd en geopend
worden, voordat iedereen er gebruik van zou
maken. Daarom ontvingen de mensen die

openen. Er was een groot lint opgehangen en
dat werd doorgeknipt. Ze ontvingen allebei
een speciaal lintje voor bijzondere diensten.
Teruggekomen in de ridderzaal stond de
vierde gang klaar: spaghetti met een
exclusieve rode saus of pasta met spinazie.
Uiteraard werd er een gemengde salade bij
geserveerd. De vijfde gang was een bordje
belegd met ijs, warme kersen, slagroom met
een wafeltje erbovenop.
Tijdens dit diner waren de klussers van de
keuken natuurlijk ook aanwezig. Voor hen
hadden wij nog een cadeautje als dank voor
hun inzet. Ze kregen
een
chocoladeverwen-pakket en een
100 % klusser t-shirt.
Iedereen begon al
aardig verzadigd te
raken, maar de laatste gang moest nog
komen. Er verschenen 2 etagères gevuld met
bonbons, koekjes, chocolade op de tafels.
Daarbij werd koffie en thee geserveerd.
Tijdens deze laatste gang werd nog veel
nagepraat over de
keuken en andere
scoutingactiviteiten
die nog gaan komen
zoals kamp. Het was
een gezellige avond
vol vrolijkheid en
hard werken voor kok Annemie en de
serveersters.
Groetjes, Maaike

geholpen
hadden
bij
het
opruimen,
schoonmaken en klussen van de keuken een
uitnodiging voor een sjiek diner. Het betrof
een 6 gangen diner. De ridderzaal was
opgeruimd en sjiek aangekleed om alle
gasten in te ontvangen. De tafels waren in
een u-vorm gezet en iedereen die binnen
kwam had ook echt zijn best gedaan om zich
netjes aan te kleden. (dat stond in de
uitnodiging).
De eerste gang bestond uit twee
bruschetta”s. De ene bruschetta was belegd
met groene pesto, Italiaanse ham en
kruiden. De andere bruschetta was belegd
met tapenade, mozzarella en kruiden. Daarna
volgde een tweede gang. Dat was een warme
vegetarische groentesoep. Nadat de laatste
bordjes werden afgeruimd werd iedereen
verzocht naar de keuken te lopen. Daar werd
de derde gang uitgereikt: een spoom. Met
het glas in de hand, keken we naar Willem en
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Sterrenvendel
slapen. Wij vonden ze bikkels en dan gaat de
leiding natuurlijk niet binnen slapen. Dus ook
wij hadden braaf de tent opgezet. Toch
waren we blij dat we het gebouw mochten
gebruiken, want de nodige regenbuien

De padvindsters hebben een sportief
weekend gehad. Op een zaterdagochtend
verzamelden we op de lange haven. Iedereen
kwam op de fiets, want we wilden fietsend
naar de klimhal rijden in Kralingen. Helaas
zat het weer niet mee, de regen kwam met
bakken uit de hemel. Schuilend onder een
paraplu stonden we met open mond te kijken
hoe iedereen aan kwam fietsen. Een regenjas
aantrekken is namelijk niet stoer. Stel je
voor dat je een leuke jongen ziet en jij
fietst in je regenbroek en regenjas! O, o,
wat een dilemma. Natregenen in je mooie jas
of droog blijven in zo”n onmodieus jack? De
leiding besloot dit probleem op te lossen
door auto’s te regelen. Gelukkig waren
Judith en Annemieke bereid om ons te
rijden en mee te helpen met klimmen.
In de klimhal aangekomen liepen we meteen
naar de korte wand. Daar is iedereen de

kwamen al aanwaaien tijdens het koken. De
meiden kregen de ingrediënten om mee te
gaan koken. Het gerecht dat ze gingen
maken: Pilaf. Het was een smakelijk gezicht
om te zien hoe de meiden de taken
verdeelden en ijverig kookten. Het eten was
prima gelukt en na het eten bereidde
iedereen zich voor op het avondspel. We
liepen richting het beatrixpark en daar
aangekomen speelden we het spel herten
jagen. Na dit spel liepen we terug. Bij het
gebouw aangekomen zagen we dat het
kampvuur brandde. We hebben nog wat
lekkers gedronken en gegeten bij het warme
vuur en toen werden de meiden verzocht hun
tent op te zoeken. De volgende dag stond in
het teken van elkaar uitdagen. We speelden
het piramidespel. Er stonden heel veel
spelletjes klaar, zoals: zaklopen, twister,
onderuit, etc. De kinderen kozen een spel uit
en liepen naar een ander om diegene uit te
dagen. Wie het spel won, ging een stapje
hoger op de piramide. Wie na 2 uur spelen
bovenaan stond had gewonnen. Het was een
gezellige ochtend. Na de lunch moesten de
meiden hun tenten afbreken en spullen
inpakken. Het zonnetje was gaan schijnen,
dus alles kon droog worden ingepakt. We
kunnen terugkijken op een leuk weekend.

muur opgegaan, ondanks enkele
hoogtevreesgevallen. Na een paar keer tot
boven te zijn gekomen, werd de grote muur
voor veel meiden een stuk interessanter en
besloten ze die ook te beklimmen. Tussendoor werd er nog wat gedronken en na afloop
werden we weer op de lange haven afgezet.
Het regenen was gestopt en op de fiets
gingen we naar onze slaapplek: de boomgaard
van de Tono groep. We kregen aardig wat
commentaar naar ons hoofd geslingerd toen
we voorstelde om binnen te slapen, want het
grasveld was ontzettend nat. Nee, de dames
moesten en zouden toch echt in een tent
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Afdeling 1 en 657
Hoi Allemaal,
In april hebben de wij meegewandeld met de duinenmars. Bram liep ook met ons mee en dat was
erg gezellig. (zie foto’s)

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van ons kamp.
We willen een hoop dingen doen, maar dat kost (helaas)
geld. Daarom doen we een hoop klusjes om extra geld te
verdienen. We zijn ook al een tijd bezig met het inzamelen
van lege flessen. Wij brengen ze weg en innen het
statiegeld. Heeft u thuis lege flessen en wilt u ons
zomerkamp een beetje sponsoren? Wilt u dan lege flessen
op scouting (voor, tijdens of vlak na) de opkomsten
achterlaten in het explorerlokaal?
In het volgende groene blad volgt ons kampverslag met alle activiteiten die we hebben gedaan.
Groetjes van de explorers
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Wist-u-dat…
De padvindsters
op
wie-is-de-molkamp gaan? We
zijn benieuwd
naar de
mollenstreken
van de meiden.

Oud-leiding Erik
Brouwer met de
explorers mee gaat op
zomerkamp?

De padvindsters het lokaal willen
(laten) op pimpen? Ze hebben al een
opkomst geschuurd. We gaan
nadenken over manieren om aan geld te
komen voor de verbouwing.

De verkenners op
in-de-ban-van-dering-kamp gaan?

Maartje en Laurence zijn geslaagd
voor hun eindexamens?
GEFELICITEERD!

Wat
Zomervakantie basisscholen

Wanneer
11 juli-23 augustus

Voor wie?
Iedereen die het weten wil

1e opkomst na de vakantie:
padvindsters
1e opkomst na de vakantie:
bevers, welpen, kabouters
1e opkomst na de
zomervakantie: verkenners
Brandersfeesten

26 augustus

3 september

Padvindsters, ouders &
leiding
Bevers, welpen, kabouters,
ouders & leiding
Verkenners, ouders & leiding

26 september

Leden, ouders & leiding

Jota

16-18 oktober

Leden & leiding

29 augustus

Heeft-u-dat…
We zijn hard op zoek naar een nieuwe
bungalowtent voor de groep. In het verleden
hebben we oude tenten gekregen van
mensen die hem niet meer wilden gebruiken.
Deze tenten zijn nu ondertussen echt
afgeschreven en daarom zijn we op zoek
naar nieuwe exemplaren.

Ligt op zolder, onder een dikke laag stof, een
badmintonset, tennismateriaal of andere
leuke spelletjes voor buiten? Wij kunnen het
goed gebruiken voor de komende kampen!
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Boomstam
circa 20 cm. Het einde van het stokje loopt
een beetje krom. Zonder die handschoen kun
je je handen open halen over de bodem. De
groep werd in twee teams verdeeld. Ieder
team stond op de muurrand klaar voor het
startsignaal. Nadat dat werd gegeven, dook
iedereen razendsnel het water in op zoek
naar de puck. Tegen de tijd dat enkele
gewend waren aan het kijken onder water en
ademen door een buisje was de puck al lang
meegenomen door de tegenpartij. Er volgden
meer potjes en we werden hoe langer hoe…
eh, meer ervaren.
De mensen die ons les gaven komen iedere
week bij elkaar om een potje
onderwaterhockey te spelen. In de laatste

De boomstamleden hebben een heel erg
bijzonder opkomst gehad. Ze hebben les
gehad in: onderwaterhockey! Judith kent
iemand die deze sport beoefent en ze had
gevraagd of we een keer mee mochten doen.
Omdat de sport nog niet zo heel erg bekend

is (wie heeft er ooit eerder over gehoord)
willen ze maar al te graag een introductie
geven. Voor sommigen onder ons was het al
een hele kunst om door een snorkel te
moeten ademen. De onderwaterbril was
continu beslagen en een enkeling kreeg het
voor elkaar om haar zwemvliezen te
verliezen. Nadat iedereen zonder te
verdrinken naar de bodem kon zwemmen en

minuten lieten zij ons zien hoe het spel door
hen gespeeld wordt. Wij keken met onze
onderwaterbril onder water mee en het
leken voor ons wel vissen! Ze zwommen
bliksemsnel en de puck was voor ons niet
altijd even snel te zien en te volgen.
Na het omkleden werden we door de
vereniging uitgenodigd om nog wat te
drinken in het (jawel) sportcafé. Een aantal
boomstamleden ging daarna weer huiswaarts.
Voor de rest proefde deze gezelligheid naar
meer en besloten we wat te drinken in de
stad. Het was een sportieve en gezellige
avond!

weer naar boven, werden de regels
uitgelegd. Op de bodem van het zwembad
bevinden zich 2 doelen aan de muurkanten.
In het midden op de bodem ligt een
verzwaarde puck. Je trekt een handschoen
aan en in die hand heb je een kort stokje van

Groetjes, Maaike
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Doe pagina
De zomer staat weer voor de deur en daarom staat deze doepagina in het teken van knutselen.
De kans is groot dat je je een keertje verveeld in de tuin of op de camping. Dan kun je mooi
onderstaande vlinders gaan knutselen. Onderaan de bladzijde staan een mandala en een tekneing
die je in kunt kleuren. Veel plezier!

Bij deze vlinder verf je eerst 2 blaadjes met ecoline.
Leg de ecoline kant onder en
1 Vouw de
2 Vouw de hoekjes om.
3 Teken of plak het lijfje van de vlinder.
4 Plak de vleugels eraan en de vlinder is klaar

1 Neem voor de vleugels een grote witte cirkel.
2 Maak die nat en verf het met ecoline met de hoofdkleuren
rood, geel en blauw (denk om de kleren).
3 Als de vleugels droog zijn, vouw je de vleugel op als een waaier
en doe een nietje voorbij het midden.
4 Plak een closetrol om met een papiertje.
5 Plak de vleugels aan de zijkant en trek de bovenste helft naar
de onderste helft en niet dat vast.
6 Geef de vlinder ogen en voelsprieten met aan het uiteinde een
kraaltje.
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Gezocht

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die het leuk vinden
om leiding te worden binnen onze groep.
Wat houdt leiding zijn in:
- 1x in de week een opkomst van twee uur met de kinderen
en medeleiding.
- leuke activiteiten bedenken voor deze opkomsten.
- ongeveer 2x per jaar een weekend en 1x per jaar een
week op kamp
- meedoen aan gezellige groepsactiviteiten
- meehelpen organiseren van een groepsactiviteit
- heel veel plezier met de kinderen en andere leiding
Lijkt dit je leuk of ken je iemand die het misschien leuk vindt,
kom dan gerust een paar keer kijken.
We hebben opkomsten op:
- woensdag en donderdag 19:00 – 21:00 uur
- vrijdag
20:00 - 22:00 uur
- zaterdag
10:00 – 12:00 uur
Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie, neem
dan contact op met Cora de Bruin (010-4730805)
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